
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2021 

 

 

K K R  N O R D J Y L L A N D  

Dato: 15-01-2021 08:00 
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Dialogmøde om Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus 
Nordjylland og KKR Nordjylland  

SAG-2021-00200 hlth 

 

Baggrund 

Der afholdes dialogmøde mellem Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse og 

KKR Nordjylland om udkast til Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus 

Nordjylland og KKR. 

 

Dialogmødet indledes med et oplæg ved Lars Erik Jønsson, hvor indholdet i 

forslag til resultatkontrakt 2021 uddybes. 

 

Efterfølgende lægges der op til åben dialog. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland drøfter udkast 

til Resultatkontrakt 2021. 

 

Sagsfremstilling 

Den nationale rammeaftale for erhvervshusene mellem Kommunernes 

Landsforening og Erhvervsministeriet sætter de overordnede rammer for 

den årlige resultatkontrakt mellem KKR Nordjylland og Erhvervshus Nordjyl-

land, herunder en række nationale mål, som er gældende for erhvervshu-

sene i hele landet. Den nationale rammeaftale forventes at være 3-årig gæl-

dende for perioden 2021-23. 

 

På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke en ministergodkendt natio-

nal rammeaftale. Men da resultatkontrakten 2021 skal bruges som styrings-

værktøj for hele 2021 er arbejdet med resultatkontrakt 2021 i Nordjylland 

igangsat og bygger på et udkast til den nationale rammeaftale.  

 

./. Erhvervshus Nordjylland og KKR-sekretariatet har med input fra en arbejds-

gruppe stået for udarbejdelsen af det konkrete forslag til Resultatkontrakt 

2021, som foreligger til mødet.  

 

Arbejdsgruppen har bestået af to kommunaldirektører, to erhvervsdirektører 

fra lokale erhvervskontorer, BRN-sekretariatet, KKR-sekretariatet og repræ-

sentanter fra Erhvervshus Nordjylland.  
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Det primære fokus for arbejdet med resultatkontrakten og for dagens dialog-

møde er de mål, der aftales regionalt i Nordjylland. Disse mål tager ud-

gangspunkt i tværkommunale erhvervsforhold, virksomhedernes behov og 

tværkommunale prioriteringer på erhvervsfremmeområdet i Nordjylland. 

Fælles for alle mål for Erhvervshus Nordjylland (inkl. de nationale mål) er, at 

de skal understøtte Erhvervshusets formål og være rettet mod virksomhe-

dernes behov. 

 

Der foreslås følgende regionalt aftalte mål: 

 

– Mål 8 - Styrket regional strategi og styrket indsats 

– Mål 9 - Styrket regionalt samarbejde 

– Mål 10 - Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

– Mål 11 - Specialiseret vejledning til Erhvervshusenes forskellige målgrup-

per. 

 

Efter dagens dialogmøde arbejdes der videre med resultatkontrakten med 

henblik på, at KKR Nordjylland og Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse kan 

godkende den endelige resultatkontrakt på møderne henholdsvis den 5. fe-

bruar 2021 og den 23. marts 2021.  

 

Såfremt der på dette tidspunkt endnu ikke foreligger en godkendt national 

rammeaftale inden møderne, foreslås det, at resultatkontrakten godkendes 

med forbehold for evt. ændringer i de nationale mål. 

 


